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املقدمة
واجلمعيات  للمنظمات  الرشيدة  احلوكمة  تساهم 

إن  ورشيدة.  قوية  دميقراطية  إقامة  في  احلكومية  غير 

جمعيات األعمال واجلمعيات احملترفة غالبًا ما تكون في 

املعايير  وصياغة  الصناعة،  لتحديث  الساعني  طليعة 

النموذجية واملبادئ املثالية، وتوفير فرص العمل والتدريب 

والتعليم ، وحتسني أخالقيات العمل وتوفير مناذج للقيادة 

القيام  األعمال  جمعيات  تستطيع  ولكي  السليمة، 

احلوكمة  عناصر  تنفيذ  عليها  يجب  املهم  الدور  بهذا 

الرشيدة في عملياتها اليومية، من خالل تطبيق أفضل 

املمارسات واخلبرات العاملية الفعالة. 

وجلان  اجلمعيات  عبر  املكتسبة  القيادة  مهارات  إن 

املنظمات غير احلكومية، واخلدمات التي يقدمها مجلس 

يصبح  عندما  العام  القطاع  إلى  تنتقل  ما  غالبًا  اإلدارة 

القادة املتطوعون قادة وطنيني من خالل اخلدمة العامة 

واإلدارة املنتخبة. فالقادة احلكوميون املنتخبون واملعينون 

لتزودهم  محترفة  وجمعيات  هيئات  على  يعتمدون 

باملعلومات والنماذج االقتصادية واإلحصائيات الدقيقة، 

املسئولني  هؤالء  متكن  التي  الفريدة  واألفكار  والبحوث 

من اتخاذ قرارات مدروسة. 

في بعض البالد غالبًا ما تكون التشريعات املقترحة 

نتيجة مباشرة جلهود التأييد واملناصرة من قبل الهيئات 

واجلمعيات  واالحتادات   املهنية   واجلمعيات  التجارية 

اخليرية. وحيث إن املنظمات تدافع عن مصالح أعضائها 

فهي تدافع عن املبادئ السليمة للحكومة الدميقراطية. 

املنظمات على قدرتها على متثيل  وتعتمد سمعة هذه 

أعضائها والتحدث باسمهم واقتراح حلول للمشكالت 

بالنيابة عن أعضائها ومانحيها.

بفاعلية، البد من فهم  اجلمعيات دورها  ولكي تؤدي 

املنتخبني  للقادة  املشتركة  والتوقعات  لألدوار  أفضل 

واملوظفني احملترفني، وتعتبر العديد من املنظمات رهينة 

تضارب املصالح بني املديرين واملوظفني والقادة املنتخبني؛ 

فكل منهم يقوم بدور اآلخر، فالقادة املنتخبون ميارسون 

 ! اإلدارة  وظائف  ميارسون  واملوظفون  املوظفني،  أدوار 

اخلطوة  هو  والواجبات  املسئوليات  بني  الفروق  فهم  إن 

الرؤية  تناسق  تعكس  التي  القيادة  توازن  لتحقيق  األولى 

الهدف  وهو  للمؤسسة،  املنتظرة  والتوقعات  املشتركة 

الذي يجب أن يسعى له كل مدير ليضمن أن مجلس إدارة 

واسعة  خبرة  لديه  املنتخب  الرئيس  وخاصة  املنظمة 

وكافية للقيام بهذا الدور التطوعي.

يريد القادة املنتخبون أن يضعوا بصماتهم اخلاصة، 

يستمر  وأن  امللموسة،  اإلجنازات  من  ميراثًا  يتركوا  وأن 

فترة  انتهاء  بعد  حتى  للمنظمة  وخدماتهم  والؤهم 

رئاستهم. وباملثل يجب أن يضع القادة املنتخبون أولوية 

للعمل بصورة جماعية وفعالة مع كبير املوظفني وفريق 

مجلس  بني  والتعاون  والدعم  االحترام  زاد  كلما  العمل. 

للمنظمة.   والنجاحات  اإلجنازات  زادت  واملوظفني،  اإلدارة 

في  احلكومية  غير  واملنظمات  األعمال  جمعيات  في 

العالم تعتبر العالقة بني القيادة الفعالة واجلريئة واإلدارة 

للمنظمة.  االستدامة  لنجاح  ا  حاسمً عنصرًا  السليمة 

لفرص  بطبيعتهم  ينجذبون  جتارة  مهنة أو  أي  الناس في 

احلوكمة  من  بيئة  في  يعملون  أقوياء  قادة  مع  التحالف 

خلقها  ميكن  البيئة  هذه  احلسنة.  والقدوة  املبادئ  حتترم 

وحسن  الرشيدة  واحلوكمة  السليم  الهيكل  خالل  من 

والتخطيط  باحلوكمة  يتأثرون  الذين  توقعات  إدارة 

السليم لألدوار.

عناصر احلوكمة الرشيدةعناصر احلوكمة الرشيدة
نظام  الحترام  ضمان  أكبر  هما  والثقة  الشفافية 

احلاكمة  فاإلدارة  سلطته،  حتت  يقعون  ممن  احلوكمة 

من  عادة  تتكون  احلكومية  غير  واملنظمات  للجمعيات 

متطوعني ال يتلقون أجرًا، يعملون مع موظفني وأطراف 

واملانحون  األعضاء  ويتوقع  اإلدارة.  تختارهم  خارجية 

أنشطتها  اإلدارة  تنفذ  أن  ـ   ذلك  في  حق  على  وهم  ـ 

وأعمالها في بيئة مفتوحة، وأن يهتم األعضاء بتحرير 

محاضر اجتماعات، وأن تتاح جميع اإلجراءات واملعلومات 

ألي عضو حني يحتاجها. أما االستثناءات القليلة لهذا 

القرارات  اتخاذ  في  فيتمثل  الشفافية  من  النموذج 

أو  باملمتلكات،  اخلاصة  واملفاوضات  بالعاملني،  اخلاصة 
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بني  الثقة  جسور  وبناء  احلساسة.  املالية  املوضوعات 

مجالس اإلدارة احلاكمة واملانحني واللجان واألعضاء، يأتي 

عن طريق  اطالعهم على عمليات املنظمة وبرامجها.

باستمرار  يبدوا  أن  واملعينني  املنتخبني  القادة  على 

ا شخصيًا نحو املنظمة التي يخدمونها،  التزامً

عليهم،  يُعرض  موضوع  أي  ملناقشة  استعدادهم  و 

وضع  في  يكون  لكي  للمنظمة؛  املالي  املوقف  ومراقبة 

نشطني  تنفيذيني  موظفني  وجود  وضمان  صحيح، 

اجتماعات  حضور  أولويات  وإعطاء  املنظمة.  في 

قادة  وجود  احلوكمة  وتفترض  اإلدارة.   ومجالس  اللجان 

املقام  في  االلتزام  هذا  عن  ويعبر  ملتزمني،  متطوعني 

بانتظام.  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  جميع  حضور  األول 

فعندما يواجه مجلس اإلدارة صعوبة في توفير النصاب 

القانوني النعقاده، يصدر قرارات سيئة. وإذا لم يحرص 

القيادية  مهاراتهم  بسبب  اختيارهم  مت  الذين  ـ  األفراد 

االجتماعات بصفة منتظمة، فإن  ـ على املشاركة في 

واألعضاء  القادة  من  لزمالئهم  ا  انطباعً يعطي  ذلك 

أعضاء  يسعى  أن  يجب  مهمة.   تعد  لم  الشركة  بأن 

مجلس اإلدارة لتوفير الفرص للمشاركة على مستوى 

اللجان ومجلس اإلدارة، وأن يغذوا هذا الطموح بإعطاء 

في  املنتظمة  املشاركة  طريق  عن  القيادة  من  القدوة 

االجتماعات.  

تتكون  عندما  الرشيدة  احلوكمة  حتقيق  يتم  كما 

املنتخبني/  والقادة  املوظفني  بني  مناسبة  شراكة 

املعينني. عندما يفهم كل من له تأثير على املنظمة 

ا،  جيدً ا  فهمً املتطوعني  والقادة  املوظفني  إمكانيات 

فسوف يهتمون ـ غالبًا ـ بتكريس وقتهم وطاقاتهم 

للموضوعات األهم؛ مثل صناعة القرار وإجناز األهداف 

اإلستراتيجية، أكثر من اهتمامهم باإلجراءات اإلدارية 

ا دعم  والتنظيمية اليومية . كما تقترح الشراكة أيضً

الدعم  املوظفون  يتلقى  فعندما  لآلخر.  شريك  كل 

ا أكبر  والثقة من إدارتهم، سوف تكتسب اإلدارة رصيدً

من االحترام والدعم من موظفيها كل يوم .  

والقادة  املوظفني  بني  الشراكة  تنضج  وعندما 

ملستقبل  مشتركة  رؤية  إلى  سيتوصلون  املنتخبني، 

الشركة.  وفي إطار أي عمل، يجب أن يتفق الشركاء 

والتحديات  للشركة،  احلالية  األوضاع  على  أنفسهم 

األهداف  أولويات  وحتديد  تواجهها،  التي  وااطر 

الشركة  لتشغيل  العمل؛  وخطة  اإلستراتيجية، 

الرؤية  في  املشاركة  هذه  سليم.  مالي  أساس  على 

ومجلس  املوظفني  التزام  في  ستساهم  والتوقعات 

اإلدارة بشكل ال ميكن حتقيقه من خالل أجندات عمل 

منفصلة ومتضاربة.  

ويجب  يتوقعون،  الشركة  ومؤيدي  أعضاء  إن 

إدارة  مجلس  لديهم  يكون  أن  حقهم،  من  يكون  أن 

يجسد أعلى مستويات السلوك األخالقي. إن القرارات 

السلوك  من  قوية  قاعدة  إلى  املستندة  واألفعال 

شك  دون  ستؤدي  للمحاسبة  والقابلية  األخالقي 

مبادئ  طريق  على  اإلدارة  مجلس  خطى  استمرار  إلى 

القيادة السليمة والقوية.

تكون  أن  شركتهم  من  واملانحون  األعضاء  يتوقع 

الختيار  ومستعدة  املتغيرات  مع  للتكيف  قابلة 

التاريخية  األوضاع  عن  تبتعد  قد  للعمل  مسارات 

أن  يجب  مستمرًا،  تغييرًا  يواجه  عالم  في  للشركة. 

أفكار  لدراسة  استعدادها  احلاكمة  األجهزة  تبدي 

تفشل  أن  شركة  على  غريبًا  ليس  جديدة.  وبرامج 

لعدم قدرتها أو عدم استعدادها على التعامل بجرأة 

مع التحديات والتهديدات التي تهدد بقائها. إن أقصر 

طريق للفشل هو جتاهل أفكار ومبادرات اآلخرين.

بشكل  ذاتي  تقييم  بعملية  تقوم  أن  لإلدارة  البد 

املالية.  السنة  نهاية  في  مثالً  سنة  كل  منتظم، 

املنتخبني  القادة  تقييم  العملية  هذه  تتضمن  وأن 

قادة  توظيف  في  فاعليتها  ومدى  اإلدارة  ألجهزة 

على  واإلشراف  النجاح  لضمان  بالكفاءة  يتمتعون 

مجلس  أداء  جناح  ومدى  للشركة.  املالي  املوقف  قوة 

اإلستراتيجية  األهداف  بتحقيق  يتعلق  فيما  اإلدارة 

وإحياء رسالة الشركة واملشاركة بفاعلية في عملية 

إلظهار  أخرى  فرصة  هو  التقييم  هذا  القرار؟  صناعة 

في  مستمر  حتسني  بتحقيق  وااللتزام  الشفافية 

عملية احلوكمة.
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منظمتهم  «اسم»  على  للحفاظ  يقظني  يكونوا  أن 

وسمعتها في اتمع.

من  هائالً  عددًا  هناك  أن  نتذكر  أن  املهم  من  وأخيرًا، 

الهيئات واملصالح األخرى تتحالف مع الصناعة أو املهنة 

التي متثلها، والتي تقوم بتقييم نوعية القيادة واحلوكمة 

في  املنظمات  من  املزيد  تدخل  وعندما  ما.   منظمة  في 

مشروعات مشتركة وحتالفات أو جهود شراكة في موضوع 

اموعات  من  مجموعة  كل  سيجعل  ذلك  فإن  واحد،  

مجموعة  منها، وستسعى كل  أداء كل  املشتركة تقيم 

نحو التكامل والشفافية التنظيمية.

هيكل احلوكمة الرشيدة
تعمل املنظمات غير الهادفة للربح من خالل هياكل 

متنوعة للحوكمة، ولكنها عادةً تضم مجموعة متنوعة 

من العناصر الهيكلية األساسية. يجب أن حتدد املنظمات 

ا  ا أدنى وحدً في املستندات أو لوائح احلوكمة اخلاصة بها حدً

والظروف  الوقت  تغير  ألن  املنتخبني؛  املديرين  من  أقصى 

من   19 أو   9 سيحكمها  اموعة  كانت  إذا  ما  سيفرض 

املديرين.

من  تنفيذية  جلنة  تكوين  ا،  أيضً النماذج،  أفضل  ومن 

املنظمة  من  موظفني  من  تتكون  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

وأمني  والسكرتيرة،  املدير،  (نواب)  ونائب  املدير،  وهم: 

املنظمات  وبعض  للشركة.  سابق  رئيس  وآخر  الصندوق، 

القادم  الرئيس  يكون  بحيث  منتخبًا  ا  رئيسً سنويًا  تختار 

الرئيس،  انتخاب  قبل  األقل  على  سنة  ملدة  ا  دائمً معروفًا 

وبعض املنظمات تدمج السكرتارية والصندوق في وظيفة 

واحدة. وعلى الرغم من ضرورة مشاركة كبير املوظفني في 

حسب  عليه  املتعارف  من  فإنه  اإلدارة،  لس  اجتماع  كل 

قواعد البروتوكول أال يكون لكبير املوظفني صوت انتخابي 

أنه  على  املوظفني  كبير  تصنيف  إن  اإلدارة.  مجلس  في 

عضو «ليس له سلطة» داخل مجلس اإلدارة ينقل رسالة 

للوظيفة  نتيجة  فقط  تكون  املشاركة  أن  تعني  واضحة 

التي يشغلها. 

األعضاء  كل منظمة حتتاج إلى إحالل سنوي لبعض 

باحلوكمة  املتأثرين  توقعات 
الرشيدة

املتأثرين  والشركات  األفراد  عدد  تخيل  الصعب  من 

الطبيعي  ومن  املنظمات.  إحدى  حوكمة  بديناميكيات 

أو  منتخبة  إدارة  في  يخدمون  الذين  األعضاء  يتطلع  أن 

حياتهم  تثري  أن  تستطيع  مميزة  قيادية  خبرة  إلى  معينة 

وتقوي عالقتهم باملنظمة. فعندما ينهي موظف خدمته 

مبواقف إيجابية وداعمة للمنظمة، فغالبًا ما يشترك في 

عمله  ويفيد  املستقبل.  في  جدد  وقادة  أعضاء  توظيف 

اخلاص أو مهنته في تطبيق الدروس املستفادة من اخلبرات 

دفع  نتيجة  اكتسبها  التي  واالنتصارات  والتحديات 

املؤسسة لألمام من خالل احلوكمة.

من  يتوقعون  ا،  أيضً باملنظمة،  احملترفني  املوظفني  إن 

ا  ا واضحً قيادتهم أن تلتزم بنموذج الشراكة، وأن تبدي فهمً

لألدوار واملسئوليات اتلفة للخدمة في إدارة منتخبة أو 

اجلديدة  الذكية  املوارد  تكون  أن  العاملون  يتوقع  معينة. 

مؤهالت  هي  اجلماعي  العمل  ومهارات  احلياة  وخبرات 

الطبقة اجلديدة من القادة في كل إدارة جديدة. كما يقدر 

أدائهم  بتقييم  سنويًّا  قادتهم  يقوم  أن  أهمية  العاملون 

ومساهمتهم في املؤسسة.

الهيئات  مع  تنظيمية  موضوعات  توجد  ما  غالبًا 

تتطلب  التي  للحكومة  املنتخبة  واألجهزة  التشريعية 

من  التشريع  يتم  والذين  املشرعني،  بني  متينة  عالقة 

أجلهم. فاألجهزة العامة تنتظر من املنظمات، التي متثل 

األعمال أو املهن التي يتعاملون معها، أن تقدم معلومات 

دقيقة وموضوعية لتسهيل عمليات اتخاذ القرار. وكلما 

ممارسات  أفضل  املؤسسة  بها  تظهر  التي  الدرجة  زادت 

احلوكمة،  زادت مصداقيتها مع األجهزة احلكومية.

تخضع  وسمعتها  مؤسسة  ألي  العامة  الصورة  إن 

ا لفحص مستمر، وكلما عكست ممارسات املنظمة  دائمً

بقرارات  القوي  وااللتزام  احلوكمة  لقواعد  أفضل  ا  تطبيقً

السياسة املسئولة، حافظت على دوام سمعتها الطيبة 

خالل  وموظفيها  اإلدارة  على  يجب  لهذا  املؤسسات.  بني 

منظمتهم،  حدود  تتعدى  أنشطة  في  مشاركتهم 
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املرشحني لكل مقاعد مجلس اإلدارة والوظائف املفتوحة. 

ا لكل  ا واحدً والعديد من املنظمات يرشحـ  فقطـ  مرشحً

يشغل  ومن  املرشح  بني  املريح  االنتقال  لضمان  مقعد 

الوظيفة.

ومع هذا، سوف «يقحم» البعض أسماء مرشحني إذا 

رغبت مجموعة من األعضاء تغيير القائمة املقدمة. فمن 

الضروري في منظمة ما أن تقدم قائمة باملرشحني الذين 

تختارهم جلنة الترشيح لألعضاء في موعد محدد: 90-60 

ا عادةً؛ لكي تضيف إليها أي متنافسني. وبخالف ذلك،  يومً

القائمة  إعالن  يتم  إضافيني،  مرشحني  أي  وجود  عدم  مع 

السنوي  االجتماع  في  عادةً  ومعينة،  منتخبة  املرشحة، 

للمنظمة.

واملنظمات  اجلمعيات  من  العديد  في  الشائع  ومن 

غير احلكومية أن يكون لديها مديرون منتخبون بواسطة 

اجلديد  اإلدارة  مجلس  في  منتخبون  وموظفون  األعضاء، 

منظمة  تقدم  وعندما  واملستمرين.  اجلدد  األعضاء  من 

«قائمة متعددة» أي أكثر من مرشح لكل مقعد من جلنة 

الترشيح، تصبح عملية االنتخاب أكثر تنافسية، وتتعلق 

النتيجة مباشرةً بطريقة نظر األعضاء ملؤهالت املرشحني 

شكل  الداخلية  اللوائح  حتدد  أن  ويجب  املنظمة.  حلكم 

على  التصويت،  عملية  في  لألعضاء  األصوات  أغلبية 

سبيل املثال: «أغلبية بسيطة»، «أغلبية ثلثي األصوات»، 

أو أي طريقة أخرى يتم حتديدها.

توضيح الدور
بني  القوية  الشراكة  ألهمية  السابقة  اإلشارات 

كيف  متابعة  من  عادةً  تأتي  اإلدارة  وأجهزة  املوظفني 

محاسبة  وإمكانية  الرئيسية  املسئوليات  املنظمة  حتدد 

الرئيسية  األمثلة  أحد  نفسها.  املنظمة  عمل  وتقييم 

والذي غالبًا ما يساء فهمه؛ هو دور املوظفني في املنظمة.  

جيد  بشكل  تدار  التي  احلكومية  غير  املنظمة  أو  الهيئة 

التنفيذية  اللجنة  أو  اإلدارة  مجلس  واضح  بشكل  متكن 

من توظيف وتقييم وفصل املدير التنفيذي.  وفي املقابل، 

وفصل  وتقييم  توظيف  التنفيذي  املدير  مسئولية  من 

جميع املوظفني اآلخرين باملنظمة. هذا النموذج يستبعد 

اجلديدة  لألفكار  ثابت  تدفق  لضمان  اإلدارة  مجلس  من 

واألساليب املبتكرة، واآلراء العصرية التي حتدد تأثير املنظمة 

ال  والتي  فعالية،  اآلليات  وأكثر  بها.  احمليط  اتمع  على 

خالف عليها لدعم هذا النموذج، هي ببساطة النص في 

لوائح املنظمة على مدة خدمة املديرين واملوظفني. وبصفة 

عامة، قد تقوم اجلمعية بتحديد ثالث سنوات مدة خدمة 

املديرين، في الوقت الذي يخرج فيه ثلث عدد هؤالء املديرين 

يتطلب  جديدة  ملنظمة  وبالنسبة  سنة.  كل  اخلدمة  من 

خدمتهم  مدة  املنتخب  اجلهاز  أعضاء  ثلث  يكون  أن  ذلك 

سنة واحدة، وثلثهم مدة خدمتهم سنتان، والثلث األخير 

مدة خدمتهم ثالث سنوات.

األعضاء  وبالتالي «طابور»  املنظمة،  حجم  على  وبناءً 

املناسب  من  يكون  قد  اإلدارة،  مجلس  خلدمة  املتواجدين 

ملدة  انتخابهم  إعادة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  السماح 

نفسها،  وبالطريقة  سنوات.  ثالث  ملدة  واحدة  إضافية 

حق  بدون  واحدة  سنة  ملدة  عادةً  املوظفني  انتخاب  يتم 

الدرجات  تظل  أن  على  يحافظ  مما  املدة؛  هذه  جتديد  في 

كل  جدد  ألعضاء  مفتوحة  الوظيفي  السلم  في  العليا 

سنة. واالستثناء الوحيد لهذا النموذج هو السماح ألمني 

الصندوق باخلدمة لعدة سنوات إذا كان يقوم بدور فعال مع 

املوظفني في القيام باملسئولية املالية بطريقة مناسبة، 

وليس لديه طموح في وظيفة أعلى في مجلس اإلدارة.  

احلكومية  غير  املنظمات  إدارة  مجالس  من  العديد 

ألعضاء «من  اإلدارة  مجلس  في  اثنني  أو  ا  مقعدً تخصص 

متمرسون  أشخاص  ـ  عادةً  ـ  وهم  العامة»  الشخصيات 

وأنشطتها،  املنظمة  مصالح  خدمة  في  جيد  بشكل 

ولكنهم غير مشتركني في األنشطة اليومية أو األعمال 

التي ميثلونها.  هذا املقعد قد يكون لشخصية أكادميية، 

من  يستطيع  محاسب  أو  محام،  أو  متقاعد،  موظف  أو 

نظر  وجهة  يقدم  أن  الشخصية  وخبرته  جناحه  خالل 

عملية  في  إيجابية  بصورة  تساهم  ومنفصلة  مستقلة 

صنع القرار.

في  االنتخاب  عملية  ا،  أيضً اللوائح،  حتدد  كما 

خالل  من  املنظمة  تعني  منتظمة،  وبصفة  املنظمة. 

اللجنة التنفيذية جلنة ترشيح؛ تكون مسئولة عن حتديد 
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التوصيات اخلاصة بالتعيينات للجان ومجموعات العمل، 

وضمان مؤهالت املرشحني الذين يتم دراسة انتخابهم في 

العامة  بالتصريحات  املشترك  والتفويض  اإلدارة،  مجلس 

أو األحاديث واملواد املنشورة في الصحف، وجمع التبرعات 

من خارج املنظمة ومن األفراد.

كلما زاد فهم أدوار املوظفني واحلوكمة بوضوح، يصبح 

والداعمني  واملانحني  األعضاء  مصالح  متثيل  السهل  من 

للمنظمة بشكل أفضل. وميكن ملنظمة ما أن يزداد تأثيرها 

باحليوية  يتمتعون  مبوظفني  حظيت  إذا  وجودها  ويستمر 

والكفاءة العالية، وبفضل قيادة مجلس اإلدارة.

واملؤسسات  االحترافية  واجلمعيات  املنظمات  تعتمد 

واملوظفني  الرشيدة  احلوكمة  على  اخليرية  واجلمعيات 

احلوكمة  نتيجة  واقعة  حقيقة  القيادة  وتصبح  احملترفني. 

أكفاء،  قادة  تفرز  أن  يجب  الرشيدة  واحلوكمة  الرشيدة. 

ويجب أن يعتمد القادة األكفاء على أفضل حوكمة ممكنة، 

ويحظى  للتطبيق  قابل  تنظيمي  هيكل  على  اعتمادًا 

ا ـ  باحترام شديد من األعضاء. فاملنظمات ستتمتع ـ دائمً

بخدمة جيدة من خالل منوذج حوكمة قوي وتفاعلي.

التوظيف  عملية  من  فيه  عضو  أي  أو  اإلدارة  مجلس 

كانت  وإذا  التنفيذي.   املدير  بخالف  للموظفني  والتقييم 

أعضاء  قلق  تثير  املوظفني  بأداء  خاصة  موضوعات  هناك 

ا من  مجلس اإلدارة، يحتاج املدير التنفيذي أن يحاط علمً

القادة املنتخبني والتعامل مع هذه املوضوعات فورًا.

املناسب  القرار، يكون الدور  احليوي لصناعة  في اال 

التوصيات،  واقتراح  والدراسة  البحث  هو  للموظفني 

اتخاذ  عند  املوظفني  توصيات  مراجعة  اإلدارة  ولس 

اإلدارة  مجلس  يقرر  وعندما  موضوع.  أي  في  جماعي  قرار 

سياسة معينة، تصبح مسئولية املوظفني عندها تنفيذ 

لتقييم  الرئيسية  ااالت  وأحد  مناسبة.  بطريقة  القرار 

أداء املدير التنفيذي هو كيف يقوم بتنفيذ قرارات مجلس 

اإلدارة في املوضوعات واألعمال الرئيسية.

األموال  إدارة  عن  املسئولون  املوظفون  يدرك  أن  يجب 

والسجالت املالية للمنظمة، أن اللوائح الداخلية عادةً ما 

حتدد مسئولية إشرافية محددة، ولكنها تتيح محاسبة  

أمني الصندوق املنتخب.  

املنظمة التي تتمتع بشفافية راسخة يتم تقييمها 

بطريقة أفضل من النواحي املالية، أكثر من أي وظيفة أو 

نشاط فردي. وقصر الوقت الذي يستغرقه إعداد القوائم 

اجليد  واإلشراف  والواقعية،  السليمة  وامليزانية  املالية، 

اجليدة  لإلدارة  قياس  مؤشرات  كلها  املالية،  املوارد  على 

للموظفني، وتكون محل تقدير من مجلس اإلدارة.

يجب أن يكون أمني الصندوق املنتخب قادرًا على شرح 

على  واإلجابة  اإلدارة،  لس  اجتماع  كل  في  املالية  احلالة 

أسئلة أعضاء مجلس اإلدارة. إن احلاجة للشراكة واضحة 

املنتخب.  الصندوق  وأمني  املوظفني  بني  العالقة  في  ا  جدً

بإحساس  وتتمتع  منفتحة  تكون  أن  يجب  العالقة  وهذه 

مشترك باملسئولية. ويجب أن يكون أمني الصندوق قادرًا 

ا بدون استثناءات على دقة وتكامل أي  على أن يعتمد دائمً

ا قادرًا على أن يؤكد  معلومات مالية متبادلة، وأن يكون دائمً

املالية في أي  للحالة  احلقيقي  الفعلي  املوقف  للمجلس 

جزء من السنة املالية. وهناك وظائف ًأخرى ميكن املشاركة 

فيها بفاعلية بني املوظفني ومجلس اإلدارة، وتتضمن عمل 

أسوسياشن  هيئة "جلوبال  مدير  أولسن  ميشيل  أمضى 

إدارة  مجال  في  بالكامل  الوظيفية  حياته  كونسلتنج" 

الهيئات واملنظمات. في الفترة من ٢٠٠٤ – ٢٠٠٧ خدم كنائب 

إدارة  شركة  أكبر  بوكلني"  "سميث  في  التنفيذي  املدير 

ا كرئيس ومدير تنفيذي للجمعية  عاملية.  كما خدم سابقً

وخالل  سنوات.  خمس  ملدة  التنفيذية  للهيئات  األمريكية 

ا كرئيس ومدير تنفيذي لكل من  الفترة نفسها خدم أيضً

وهي  التنفيذية؛  للهيئات  األمريكية  اجلمعية  مؤسسة 

االجتاهات  وحتليل  التنبؤ  على  تركز  رائدة  أبحاث  مؤسسة 

اجلمعية  خدمات  ومؤسسة  الهيئات.  على  تؤثر  التي 

مفيدة  برامج  تعرض  التي  التنفيذية  للهيئات  األمريكية 

كما  والتأمني.  املالية  اخلدمات  مثل  مجاالت  في  لألعضاء 

موعة  تنفيذي  ومدير  ورئيس  مؤسس  ا  أيضً أولسن  كان 

ولسن لإلدارة. وقد حصل على درجة CAE عام ١٩٧٤ وتلقي 

جائزة أكبر مانح للجمعية األمريكية للهيئات التنفيذية، 

اجلائزة الكبرى، عام ١٩٨٩.


